
Lluïs de Fenollet





C I està la figura d’un noble cavaller de Xativa, tal com
ho afirma D. Nicolau Antonio, en la seua monumental
obra Bibliotheca Hispana Ve t u s, quan diu del nostre
biografiat autor: «Ludovicus Fenollet, Eques Sae-
t a b i t a n u s. »

I . BREU BIOGRAFIA

Gracies a les dades que nos ha deixat Marti de Viciana, en la seua
Cronica de la Inclita y Coronada Ciudad de Va l e n c i a, podem oferir als
nostres llectors unes notes biografiques sobre la figura de Lluïs de
Fe n o l l e t .

En la susdita obra, quan s’ocupa del llinage dels Fenollet, nos dona
Marti de Viciana una llista de nobles d’este ilustre llinage de la
R e c o n q u i s t a .

A la casa Fenollet, establida en Xativa, li correspongueren els senyo-
rius de Genoves, del famos castell de Xio, del Lloc Nou de Torrent i
del Lloc Nou de Fe n o l l e t .

Als senyors de Fenollet, pels rellevants merits prestats a la Corona,
s e ’ls concedi a perpetuïtat, per privilegi real, la Bailia de Xativa. Este
privilegi el tenien ya concedit l’any 1488, i no el 1548 tal com pareix
que ho afirma Gaspar d’Escolano, en la seua famosa obra D e c a d a
primera de la historia de la insigne y coronada Ciudad y Reino de
Va l e n c i a, quan diu, al referir-se a Cristofol de Fenollet: «Por lo qual se
le hizo merced de la Baylia de Xativa en el año mil quinientos cuarenta
y ocho y hasta hoy se conserva en los cavalleros desta familia.»

Si realment Marti de Viciana comprovà el privilegi real ades aludit
i este era de 1488, xixanta anys abans de la data citada per Escolano,
be es pot afirmar, quasi en tota certea, que el privilegi de la Baylia a
perpetuïtat li fon concedit a Lluïs de Fenollet o a u dels seus contem-
p o r a n e u s.

En esta llinia està la concessio a Lluïs de Fenollet del titul de
“Continuo del Rey”, titul que, segons afirma el mateix Viciana, pogue
vore en los Libros de Ración del rei Joan II d’Arago en 1488, si be
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regnava, ya per eixe temps, Ferran el Catolic, el qual va succeir a son
pare l’any 1479. Joan II heretà la Corona d’Arago a la mort del seu
germa Alfons V, el Magnanim, ocorreguda el 27 de juny de 1458. Des
de 1446 la comparti en el seu fill Ferran II, el Catolic, i va morir el
19 de giner de 1479.

L’ofici de «Continuo del Rey» era un privilegi especial que concedia
el mateix Rei a cent persones distinguides, les quals, baix del comana-
ment d’un capita, estaven «continuament» de guardia al servici de la
persona del monarca i gojaven de molts honors i prebendes.

El cavaller Lluïs de Fenollet era un cortesa que va saber servir al
rei fidelment. En les Corts d’Oriola de 1488 actuà com a representant
elegit pel braç militar.

De la seua vida personal sabem que Lluïs de Fenollet va contraure
matrimoni en Na Caterina, filla de Bernat de Centelles, Comte d’Oliva;
que d’eixe matrimoni li van naixer dos fills, l’u, nomenat Fr a n c e s c, que
fon page del rei Ferran el Catolic, i l’atre, Geroni, que va ser capita
d’un estandart d’homens d’armes en la jornada de Ravena, l’any 1512.

Tambe sabem que va tindre tres germanes: una, Na Beatriu, que es
va casar en Lluïs de Santangel, escriva de racio del Rei; una atra, Na
L i o n o r, que fon Abadesa del Convent de Santa Ines de Saragossa; i una
tercera, N’Angela, que fon tambe religiosa del Convent de la Ve r o n i c a
d’Alacant, del qual va ser Abadesa tambe. Totes estes dades biografi-
q u e s, a mes d’enriquir la figura del noble Lluïs de Fenollet, nos la fan
mes proxima i mes amable.

L’indole d’este treball nos obliga ara a posar de relleu, junt a les
seues qualitats d’home de govern i d’armes, la seua gran aficio a les
l l e t r e s, cosa que consegui fer d’ell un verdader humaniste, que es mani-
festà en la traduccio al valencià de la Historia d’Aleixandre el Gran.

I I . LA SEUA OBRA LLITERARIA

Lluïs de Fenollet, seguint la gloriosa tradicio espanyola d’uns atres
c a v a l l e r s, sabe empunyar les armes en el camp de batalla i sabe esgri-
mir la ploma en el camp de les lletres. I be que nos deixà constancia
de tot aixo: de valent militar, de sagaç home de govern i de beneme-
rit lliterat.

Tal com nos ho conta el mateix Fenollet en la seua obra, un dia,
mogut per la seua aficio als bons llibres, topà en la versio castellana de
la Historia d’Aleixandre el Gran, feta per Pere Candido en toscà l’any
1430. A penes havia començat a llegir-la, ya se donà conte de que li
faltaven els dos primers llibres dels dotze que Quintus Curcius Rufus
havia escrit en llati. Per aixo es va decidir a completar esta obra valent-
se de les noticies de Plutarc; d’aci que titule l’obra, abans de començar
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el prohemi, en estes paraules: «La Vida del Rey Alexandre scrita per
aquell singularissim hystorial Plutarcho, fins en aquella part on lo Quinto
Curcio Ruffo comença: Alexandre entre tan.»

Per la seua importancia, val la pena descriure est incunable: es un
eixemplar maravellos, impres en Barcelona en els tallers de Pere Po s a
i Pere Bru el 16 de juliol de 1481. La lletra es gotica, i el seu titul es
La Historia de Alexandre, escrita de Quinto Curcio Ruffo.

En el full primer de l’eixemplar de la nostra Universitat Lliteraria
de Valencia hi ha una nota manuscrita, en lletra del sigle XV, i una
atra, en lletra del sigle XVIII, que diu: «Del conde de Atares. »

En el vers d’este primer full comença la taula, a la que li precedix
una nota del propi autor, de per si molt interessant, que comença dient:
«En nom de nostre Senyor Deu ... »

En el full que seguix a l’ultim de la taula, repetix el titul ades trans-
crit, darrere del qual va el prohemi, i a continuacio l’obra, que acaba
en estes paraules: «Aci acaba lo dotze e ultim libre de la hystoria del
gran Alexandre, fill de Phelip, Rey de Macedonia, scrita de Quinto
Curcio Ruffo, erudissim e fecundissim autor. E tret en vulgar al sere-
nissim Princep Phelip Maria, Duch de Mila e de Pavia, e de Angera,
compte e de Genova senyor, per Petro Candido, son servidor. Any mil
e quatre cents trenta uyt. A vint e hu de abril, en Mila.»

Seguix un full en blanc i al dors es troba la següent dedicatoria al
Princip Felip-Maria: «Al serenissim princep e excelentissim Phelip Maria,
duc de Mila, de Pavia e de Angera, conte de Genova Senyor. Comença
la comparacio de Caio Julio Cesar, Emperador grandissim, e de
A l e x a n d r e, gran rey de Macedonia, de Pedro Candido ordenada, en lo
indici seu en semps feelment.»

I acaba en el següent colofo: «La present, elegantissima e molt
ornada, obra de la hystoria de Alexandre, per Quinto Curcio Ruffo
hystorial fon de grec en lati, e per Petro Candido de lati en tosca, e
per Luis de Fenollet en la present lengua valenciana trasferida, e ara
ab lo dit lati, tosca, e encara castella, e altres lengues diligentment corre-
gida, emprentada en la noble ciutat de Barcelona per nosaltres Pere
Posa, prevere, catala, e Pere Bru, savoyench, companyons, a setze del
mes de Juliol del any Mil quatre cents uytanta hu, feelment. Deo gratias.
A m e n . »

Ademes d’est eixemplar de l’obra, existent en la Biblioteca de
l’Universitat Lliteraria de Valencia, tambe n’hi ha d’atres.

Una llectura tranquila i reposada d’esta obra fara que nos donem
conte de l’esforç que hague de fer Lluïs de Fenollet per tal de traduir
esta obra classica, que te una part del text en llati i una atra part en
castella, a fi de poder conseguir una versio que en res desmereix dels
texts originals.
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I I I . LA DENOMINACIO DE LA LLENGUA

Constituix una verdadera satisfaccio per a un bon valencià que
homens dels mes variats estaments socials: religiosos, notaris, ciutadans,
c a v a l l e r s, etc., uns darrere d’uns atres, van deixant constancia d’un fet
inqüestionable: que escrivien en Llengua Va l e n c i a n a .

En este capitul, dedicat al cavaller Lluïs de Fenollet, home per-
tanyent a la noblea valenciana, en l’unica obra que, hui per hui, es
coneix d’ell, se sent l’eco de la seua veu centenaria que arriba ben
potent fins a nosatres, quan diu: «e per Lluis de Fenollet en la present
lengua valenciana».

Esta es la gran realitat viva i palpitant del seu escrit que queda com
a testament.

El bibliograf valencià Vicent Ximeno, en la seua obra Escritores del
Reyno de Va l e n c i a, nos diu de Lluïs de Fenollet, com si vullguera core-
jar la seua frase, que «se resolvió a suplir esta falta [la dels dos capituls]
en otra versión que hizo en Idioma Va l e n c i a n o » .

Perque Lluïs de Fenollet, al traduir la Historia d’Aleixandre el Gran
no es va impondre mes treball que ficar eixe llibre a l’abast dels valen-
c i a n s, ya que no podien entendre’l en la seua llengua original i sí, en
la que ell els escrivia, que no era una atra que la que ells parlaven i
escrivien: la Va l e n c i a n a .

El llati a penes si era entes per alguns estudiosos; pero aquell geganti
t r o n c, que era la llengua llatina, encara tingue prou forja fecundant per
a produir nous rebrots que, per l’amor i incessant cultiu dels seus conre-
a d o r s, es convertiren en frondosos arbres, segons afortunada expressio
del P. Fullana, diferents en quant a la forma de les seues branques i al
color de les seues fulles a causa dels distints climes que produien la
seua creixença, pero igual en l’estirp.

Valencia, igual que tots els pobles d’Espanya i dels atres països
l l a t i n s, te en l’orige de la seua llengua un tronc comu, i un creiximent
en el romanç, que, per l’estima permanent dels seus fills, es converti en
llengua propia i diferent de les dels atres; i pel seu geni i ingeni, els
valencians conseguiren que la seua llengua alcançara tal puixança, que
aplega al zenit de la seua gloria, a la seua Edat d’Or, molt mes pronte
que les que van creixer al costat seu.

Valencia va saber crear la seua propia llengua, tal com ho demos-
tren els seus escritors; no va necessitar ser colonisada per uns atres
pobles que li impongueren a la força el seu idioma.

I donat que, tal com ho diu Viciana, «el sol d’esta terra, be pel
clima, planeta, signe, vents, aigües, manteniments o be per alguna secreta
influencia, tinga gracia incognita i sobrenatural, tan que totes les coses
humanes i plantes produix en gran perfeccio, finor i delicadea», de la
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mateixa manera els fills de Valencia, els naturals naixcuts i criats en
este sol, en son juï clar, en la seua gran vivacitat i discreta correccio
foren capaços de crear la seua propia llengua, «apartant d’ella tots
aquells vocables barbars, toscs, impertinents i grossers», fins a conse-
guir formar una llengua comuna per a tots els valencians i no per a
una elit de superdotats, catedratics o universitaris, sino per a tots els
fills d’este poble, en la qual llengua escriviren i parlaren els nostres
e s c r i t o r s, tals com Lluïs de Fenollet, i parlem i escrivim els valencians
de hui.
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TRANSCRIPCIO DE L’ U LTIMA PAG I NA DE L’ O B R A
DE LLUÏS DE FENOLLET

« ... dant per tants illustres fets quasi a un spill de la sua gloria paren esser stats
e n a m o r a t s.

La present elegantissima e molt ornada obra de la hystoria de Alexandre, per
Quinto Curcio Ruffo hystorial fon de grec en lati, e per Petro Candido de lati en
tosca, e per Luis de Fenollet en la present LENGUA VA L E N C I A NA transferida,
e ara, en lo dit lati, tosca, e encar castella, e altres lengues, diligentment corregida.
Empremptada en la noble ciutat de Barcelona per nosaltres, Pere Posa, prevere
catala, e Pere Bru, savoyench, companyons, a setze del mes de juliol del any mil
quatrecents uytanta hu, feelment. Deo gratias. amen.»
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Bernardi Vallmanya





NA atra de les figures que destaca en les lletres valen-
cianes del sigle XV es la de Bernardi Vallmanya, al qui
se li donen els tituls d’honorable i discret.

I . BREU BIOGRAFIA

La primera noticia que tenim d’ell es troba en el certamen maria,
convocat i patrocinat pel virrei Lluïs Despuig, mestre de Montesa, l’onze
de febrer de 1474, en el qual certamen apareix Bernardi Va l l m a n y a
Tirant a la joia. La seua poesia, igual com les dels atres concursants,
fon publicada eix any, 1474, en el primer llibre lliterari impres en la
Peninsula Iberica en el titul Les trobes en lahors de la Verge Maria.

En el titul d’esta poesia consta que, al presentar-se al concurs llite-
rari, ell era un simple «scrivent».

A mes d’estes claricies, ne tenim d’atres que apareixen en les seues
o b r e s, i son: que en 1493, deneu anys despres del concurs maria, quan
es va editar la seua obra Lo Carcel d’amor, era secretari del «specta-
ble comte d’Oliva»; en eixe mateix carrec continuava l’any 1495, quan
apareix el llibre C o rdial del anima «per Bernardi Vallmanya, secretari
de l’spectable comte d’Oliva».

Per no haver conseguit mes dades i ser l’any 1495 l’ultim que hi
figura, tan en l’edicio del C o rdial del anima com en la de La revelacio
del benaventurat apostol sanct Pa u, els bibliofils, especialment D. Ju s t
Fuster i Pastor, situen la seua mort en est any 1495.

Despres de donar estes breus claricies, ocupem-nos ara de les seues
o b r e s.

I I . LA SEUA OBRA LLITERARIA

L’obra lliteraria de Bernardi Vallmanya es pot considerar baix d’un
doble aspecte: poesia i prosa, ya que nos ha deixat, ademes d’una consi-
derable obra de prosa en ses famoses traduccions, unes quantes poesies
i n t e r e s s a n t s.
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1 . OBRA POETICA

TIRANT A LA JOIA

La primera obra poetica que es coneix de Bernardi Vallmanya es la
que va presentar al concurs lliterari de 1474: Respon Bernard i
Vallmanya, scrivent, en lahor de la Verge Maria, Tirant a la joia.

Esta composicio consta de cinc estrofes de huit versos en tornada.
Comença en estes paraules:

Por ab gosar, / ardiment e temor,
me van entorn, / loant-vos de Deu Mare.

COBLES DE VA L L M A N YA

Una atra obra poetica seua, de la que es te noticia, es la de les
Cobles de Vallmanya al radix fetes ab l’ave Maria per lo cap dels bordons.

Estes cobles foren presentades a la justa poetica organisada per Mn.
Ferran Diez, sacerdot, celebrada el 8 de decembre de 1486.

Esta composicio poetica consta de set estrofes de dotze versos cada
una i comença d’esta manera:

Aquella gran força / tan forta que us defensa...

COBLES DE VA L L M A N YA TIRANT A LA JOIA DEL RO B I

La darrera obra poetica que es coneix de Bernardi Vallmanya es la
presentada en el susdit anterior concurs. Aço no es gens estrany perque
en el certamen de 1474 hi hague mes d’un poeta que concursà en dos
c o m p o s i c i o n s, tals com Mn. Franci de Castellví, Mn. Barceló, l’honora-
ble i discret En Berenguer Cardona i N’Arcis Vi n y o l e s.

Les cobles de referencia duen este titul: Cobles de Vallmanya tirant
a la joia del robi, i consten, igual que les anteriors, de set estrofes de
dotze versos, i comencen aixina:

L’enteniment mirant la presciencia...

2 . OBRA DE PRO S A

LO CARCEL D’AMOR

D’entre les obres en prosa de Bernardi Vallmanya nomes tres han
arribat als nostres dies. Si seguim un orde cronologic, la primera es la
traduccio de la famosissima novela Lo Carcel d’amor, de l’autor de la
qual, Didac de San Pedro, diu Menéndez i Pelayo que fon «uno de los
más notables ingenios del siglo XV». Les obres d’est autor castella,
t o t e s, en el seu conjunt, de caracter sentimental, alcançaren altes cotes
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d’exit, perque van ser llegides, no unicament en Espanya, sino tambe
en unes atres nacions.

Realment Didac de San Pedro va ser, a mes d’un excelent escritor,
un gran psicolec que sabe donar a les seues obres un estil a la mida
d’uns determinats grups de llectors molt influents, als quals sabe
conquistar per a la seua causa.

Concretament Lo Carcel d’amor es una novela sentimental en la que
mescla l’estil cavalleresc en l’alegoric i fa us d’una forma epistolar i de
discursos en conte del dialec ordinariament utilisat en esta classe d’obres.

Aixina i tot, l’estil es correcte, fluit i inclus elegant.

L’edicio castellana d’esta obra es de 1492; despres consegui mes de
trenta reedicions. L’edicio de la traduccio valenciana de Vallmanya es
de 1493. Tambe se’n feren en frances, italia, alemany, angles, etc., les
quals van obtindre un gran exit, sobre tot, entre les dones.

En totes les dades que hem oferit des del començament, podra
d o n a r-se conte el llector de «per qué» Bernardi Vallmanya es va deci-
dir a fer la traduccio valenciana de l’obra Lo Carcel d’amor.

L’edicio valenciana d’este llibre es rarissima puix que, per ara, nomes
se sap d’un unic eixemplar, que va passar de l’important biblioteca de
lord Grenville a la del British Museum de Londres, a on el guarden
com un verdader tesor. Este llibre, per la seua extremada rarea, be
mereix una breu descripcio.

Es un volum, editat en Barcelona, en els tallers de Joan Rosembach;
la seua lletra es gotica, de dos tamanys; du capitals d’imprenta o buits
per a elles, i 32 gravats, nomes 16 d’ells originals, perque els atres son
r e p e t i t s. El llibre s’acabà d’imprimir el 18 de decembre de 1493.

La portada es un gravat precios en la llegenda Lo Carcel d’amor.

Esta es la seua dedicatoria: «Obra intitulada Lo Carcer d’amor,
composta y hordenada per Diego de Sant Pedro, a peticio y pregaries
de don Diego Fe r r a n d i s, alcayt de los donzeles y altres Cavallers de la
cort del Rey d’Espanya, nostre senyor. Traduit de lengua castellana en
estil de valenciana prosa per Bernardi Vallmanya, Secretari del specta-
ble comte d’Oliva. E comença lo prolech.»

A esta mateixa pagina li seguix el prolec, i s’acaba l’obra en estes
paraules: «...hon reste besant les mans de vostra merce. »

En el mateix foli, al final, va el colofo: «Fon acabat lo present libre
en la insigne Ciutat de Barcelona, per mestre Johan Rosenbach, a XVIII
dies del mes de setembre. Any Mil CCCCXCIII.»

L’incunable està ben conservat i es el primer llibre, ilustrat en
g r a v a t s, que es coneix impres en Espanya.
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CORDIAL DEL ANIMA

L’obra De quatuor novissimis seu Cord i a l e molts l’han atribuida a
Sant Antoni de Florencia, i n’hi ha qui l’atribuix a uns atres autors;
pero hui ya se sap de qui es. L’edicio princip espanyola la va donar a
coneixer el Rvt. P. Fra Benigne Fernández que la descobri i la presentà
en la revista La ciudad de Dios l’any 1901. Est unic eixemplar es
conserva en la Biblioteca de L’ E s c o r i a l .

Es un llibre, traduit al castella, per Gonçal García de Santamaría, de
l’original llati De quatuor novissimis seu Cord i a l e de Dionysius
C a r t h u s i e n s i s, editat en Saragossa per Pau Hurus, el 21 de juliol de 1491.
Es un llibre de lletra gotica, capitals d’imprenta i gravats de fusta.

L’edicio de la traduccio valenciana d’este llibre C o rdial del anima
s’imprimi en Valencia i aparegue al public el dia 8 de juny de 1495.
Esta impres en lletra de tortis, sens el nom del tipograf. No obstant
a ç o, Serrano Morales, fonamentant-se en la semblança dels caracters
d ’ i m p r e s s i o, atribuix esta obra a Miquel Albert, u dels grans promotors
de l’art tipografic en Valencia, encara que ell personalment no l’eixerci.

L’archidiaca de Vilaseca en la Seu de Tarragona, Mn. Ramon Fo g u e t ,
posseia un eixemplar d’este llibre de Vallmanya, segons afirma el P.
Francesc Méndez, al qual el mateix Foguet li donà les dades de la
descripcio que ell nos oferix en Tipographia Española.

El llibre C o rdial del anima comença d’esta manera: «Comença lo
libre de les quatre ultimes y mes darreres coses que les creatures, apres
del viure, esperen, ço es, la mort corporal y lo celestial, les penes infer-
n a l s, lo juhi final y la celestial gloria del paradis. Al qual libre molts
lo nomenen C o rdial del anima. Es molt profitos y necessari a qualseuol
crestia, majorment per als qui sermonen. Es molt fornit y ple de auto-
ritats y de exemples de la scriptura sacra y de versos de poetes. »

Igual que tots els llibres de l’epoca, acaba en el colofo, que es trans-
criu a continuacio: «Deo gratias. Font traduit la present obra intitulada
Cordial del anima, de vulgar lengua castellana en stil de valenciana
prosa, per Bernardi Vallmanya, secretari del spectable compte d’Oliva,
e apres, emprentada en la clarissima ciutat de Valencia, en lo Any de
la deifica incarnacio de nostre Senyor Deu Iesuchrist, MCCCCLXXXXV,
a VIII de juny. »

Tal com es deduix de tot lo que ara i ades s’ha dit ya, el tema del
llibre C o rdial del anima es sobre els quatre novissims de l’home: la mort,
el juï, l’infern i la gloria.

LA REVELACIO DEL BENAV E N T U R AT APOSTOL SANT PAU

Esta obra de Vallmanya es molt poc coneguda, i escassament es troba
citada entre els bibliofils.
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Es tambe traduccio d’un text castella, impres en Sevilla per Meynart
Ungut i Stanislau Palomo, el 28 d’abril de 1494. Per ara no es pot saber
si esta obra es anonima, perque l’unic eixemplar que es coneix no te
les primeres signatures i, per tant, li falta la portada i el començament
de l’obra, a on podria constar el nom de l’autor.

Tal com be s’indica en el titul, en l’obra es descriuen els grans secrets
i milacres que Deu nostre Senyor volgue revelar al seu apostol Pau per
al be dels homens, per a que puguen evitar les penes que els esperen
als qui fan el mal.

L’edicio d’esta traduccio de l’obra feta per Vallmanya s’acabà d’im-
primir el dia 3 d’agost de 1495, sens el nom del tipograf i sense foliar;
la lletra es gotica, de dos tamanys, en lletres capitals d’imprenta.

La portada resa estrictament: La revelacio del benaventurat apostol
Sanct Pa u.

Al dors d’esta portada hi ha un gravat de fusta que representa a un
angel, ensenyant a sant Pau la ciutat celestial.

El llibre comença aixina: «Aci comença la revelacio del Benaventurat
Apostol Sanct Pau, en la qual se reciten los grans secrets e miracles,
que nostre senyor Deu volgue li fossen revelats; perque scrivintlos, noti-
ficas a les gents, quen lo mon vivien, y que sabessen, los qui farien
bones obres y santes, lo guardo que, servint a Deu, attenyer speren, y,
los que fan lo contrari, les penes quels stan aparellades. Los quals
secrets e maravelles son les que segueixen.»

L’ultima pagina, que comença «a nostre Senyor Deu, que tant quant
en lo mon yo stiga», acaba en el «Deo gratias»: «A honor, laor y gloria
de la immensa Trinitat, fon traduhida aquesta sancta Revelacio del
Benaventurat Apostol Sanct Pau de vulgar ydioma castella en valen-
ciana prosa; y ab gran diligencia corregit y smenat per lo honorable e
discret Bernardi Vallmanya. E apres, ab molta industria emprentat, en
la famosa ciutat de Valencia, a tres del mes de Agost. Any
M C C C C L X X X X V. »

Est inapreciable volum, segons ho diu Konrad Haebler, està en la
Biblioteca Nacional de Paris.

I I I . D E N O M I NACIO DE LA LLENGUA

Es reconfortant per a tot bon valencià comprovar que un autor,
poeta i prosiste de la categoria de Bernardi Vallmanya, al bell cim del
Sigle d’Or de la nostra lliteratura, nos haja llegat, com el millor regal,
la conscienciosa afirmacio seua: que escrivia en Llengua Va l e n c i a n a .

Crec que aço era lo normal: que un valencià escrivira en Va l e n c i a n a
Llengua; no fer-ho aixina, quasi hauria segut una cosa «contra natura»,
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i mes en un home de prestigi que vivia entre persones assidues a aquells
cenaculs valencians.

Es diu que a l’ingeni li aprofita allo que de l’ingeni naix. I a l’in-
geni de Vallmanya li calia fer seu allo que de l’ingeni, l’ingeni d’un
p o b l e, el valencià, naixia.

En les tres obres seues diu Bernardi Vallmanya que escrivia en
Llengua Valenciana. Ve j a ’s, si no, en Lo Carcel d’amor: «Traduit de
lengua castellana en estil de valenciana prosa.»

I igualment diu en el llibre C o rdial del anima: «Font traduit la
present obra intitulada C o rdial del anima de vulgar lengua castellana en
stil de valenciana prosa.»

Ho repetix tambe en La revelacio del benaventurat Apostol Sant Pa u:
« Fon traduida aquesta sancta Revelacio del Benaventurat Apostol sanct
Pau de vulgar ydioma castella en valenciana prosa.»

Tot aço pareix normal a qualsevol que ho juge sense prejuïns. Es
m e s, sincerament crec que no pot ser d’un atre modo, jujant les coses
en honestitat critica i honradea professional. Pero no tots van per esta
llinia de fidelitat i de sinceritat. Sense eixir-nos-en de l’ambit de les
obres de Vallmanya, l’any 1906 es va fer una edicio fotografica, concre-
tament en Vilanova i La Geltrú, de l’obra Lo Carcel d’amor, dedicada
a Pau Font de Rubinat, president de la Societat catalana de Bibliofils.
Al final del text, i despres de l’escut de l’impressor Oliva, es llig el
següent colofo: «Aquesta nova edició de l’obra intitulada Lo Carcel
d ’ a m o r, composta per Diego de S. Pedro, y traduida de llengua caste-
llana en catalana prosa per Bernardí de Vallmanya, es fidel reproducció
del exemplar únich existent a la Biblioteca del Museu Britanich de
L o n d r e s. »

Crec que, si a un bibliofil el caracterisa el seu entusiasme pels llibres
insolits o de merit especial, tambe deura voler que eixos llibres siguen
autentics i no falsificats. No es comprén, per tant, que una societat de
b i b l i o f i l s, que dedica un llibre com a homenage al seu president, tinga
la gosadia de cambiar impunement la paraula «valenciana» de l’original
per la «catalana» de la seua edicio.

Pero encara n’hi ha mes; en l’edicio manual d’esta mateixa obra, feta
en 1907, el seu director, Ramon Miguel i Planas, en la propia portada,
enquadrada per una molt adornada orla, destaca este titul: «Lo Carcer
d ’ a m o r, novela del XV segle, composta per Diego de San Pedro, y
traduida al catala per Bernardi Va l l m a n y a » .

Aixina es fan les coses i aixina es va escrivint l’historia, sense que
els ambients intelectuals valencians alcen la seua veu de protesta, davant
de tan inaudit atropellament al falsificar la llengua en que està escrit
un llibre, perque Bernardi Vallmanya no digue mai, com a bon valen-
cià, que escrivia en catala, sino en valencià, en eixa dolça llengua que
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li oferia els millors materials per a donar a cada frase i a cada paraula,
per estranya que en fora, el sentit exacte que tenia en el text original
que traduia, o per tal de revestir les seues propies idees en la perfec-
c i o, finor i delicadea que no podria encontrar en cap atra llengua.
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TRANSCRIPCIO DEL COMENÇAMENT I DE LA DEDICATO R I A
DE LO CARCER D’AMOR DE VA L L M A N YA

« ... Obra intitulada lo Carcer d’amor, composta y hordenada per Diego de Sant
P e d r o, a peticio y pregaries de don Diego Fe r r a n d i s, alcayt de los donzeles, y altres
cavallers de la cort del Rey d’Espanya, nostre senyor. Traduit de lengua castellana
en estil de VA L E N C I A NA PROSA per Bernardi Vallmanya, secretari del specta-
ble conte d’Oliva. Escomença lo prolech.

Molt virtuos Senyor.

Encara que algun comport per a callar me falte, no’m fall coneixença per a
veure quen seria millor estimarme del que poria callar o del que poria haver dit
p e n e d i r m e, y ab tot que axi yo u conega encara que mirant de la veritat tinga
clara coneixença, segueixch la opinio, y fent lo contrari, nunca sens reprehensio
r e s t e, e si erre per ignorancia, ab vergonya pagant ho acabale.

Es veritat quen la present obra tant carrech no reporte, puix en ella, mes per
necesitat de obedir que ab voluntat d’escriure, he volgut posarme. Perque fuy pregat
per vostra merce degues fer alguna obra del estil de una oracio que havia trames
a la senyora dona Marina Manuel, la qual li semblava seria menys mal que lo que
yo havia ia escrit en altre tractat que de mi tenia; y perque sos manaments compli-
dament tinguessen effecte, delliberi ferla, havent per millor errar en ... »

159





TRANSCRIPCIO DEL FINAL DE L’OBRA DE VA L L M A N YA
LA REVELACIO DEL BENAV E N T U R AT APOSTOL SANCT PAU

« ... a Nostre Senyor Deu que, tant quant en lo mon yo stiga, dels engans hi decep-
cions diaboliques me defense. E a tu placia de tot conort confortar me perque la
mia flaqua humanitat no pereixca. E posant me l’angel del Senyor la ma sobre lo
c a p, benehim dient me: Aquell, Senyor, que l’angelica jerarchia ha benehida, ab los
seus gloriosos sancts essent en companyia tua continuament t’esforçe. E d’aqui avant
resta ab la pau del Senyor.

E partint se de mi lo benaventurat angel, fon prestament desaparegut de la vista
mia, qui no sens entrenyor de sa partida restava.

Deo gracias.

A honor, laor y gloria de la immensa Trinitat fon traduhida aquesta sancta reve-
lacio del benaventurat apostol sanct Pau de vulgar ydioma castella en
VA L E N C I A NA PROSA: y ab gran diligencia corregit y smenat per lo honorable
e discret Bernadi Vallmanya. E apres, ab molta industria, empremptat en la famosa
ciutat de Valencia, a tres del mes de agost any M.CCCC. L X X X X V. »
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Miquel Pérez





O S encontrem davant la figura de l’escritor que mes
voltes va proclamar que escrivia en Llengua Va l e n-
c i a n a .

S’han fet celebres els seus prolecs, ses portades i els
seus colofons. Pero, abans d’adinsar-nos en la seua obra

fecunda, passem a l’estudi de les escasses dades biografiques que en
tenim d’ell.

I . BREU BIOGRAFIA

Entre els poetes i prosistes que brillaren en l’alta Edat d’Or de la
nostra lliteratura valenciana sobreix d’un modo especial el «magnifich
En Miquel Pérez».

Ad est eminent escritor, poeta insigne i savi llatiniste, ciutada de
Valencia, se’l fa descendent del llinage dels Pérez, familia noble, oriunda
d’Arago i que acompanyaren a D. Jaume en la conquista de Va l e n c i a .

L’historiador Jeroni Zurita, en la seua famosa obra Anales de la
Corona de Aragón, de la que el primer volum de l’edicio princip apare-
gue en 1562, cita a un Miquel Pérez, senyor de Maella, del Regne
d ’ A r a g o.

Compulsant documents de l’epoca nos encontrem, per lo manco, en
tres valencians en el nom de Miquel Pérez.

Dos d’ells eren notaris, u dels quals testà el 12 de febrer de 1496 i
mori el 16 del mateix mes i any. El testament es conserva en els proto-
cols del notari Pere Vilaspinosa. L’atre Miquel Pérez, indubtablement
l ’ e s c r i t o r, era ciutada. Que ho fora el nostre Miquel Pérez, poeta i escri-
t o r, apareix expressament en les seues mateixes obres. Aixina, en la
Imitacio de Je s u christ e del menyspreu de aquest mon, diu, abans de
començar el primer capitul, que fon «explanat... per lo magnifich En
Miquel Perez, ciutada».

La mateixa dada apareix en unes quantes edicions que es feren de
la Vida de la Santissima Verge Maria, tant en els prolecs com en els
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colofons: «Vida... ordenada per En Miquel Pereç, ciutada de la ciutat
de Valencia.» «Compost per En Miquel Peres, ciutada de Va l e n c i a . »

Per tal de recompondre la seua biografia contem en noticies molt
e s c a s s e s :

D. Vicent Ximeno diu que no se sap res del dia de la seua mort. I
com, el darrer informe que tenia d’ell era la seua colaboracio en el
certamen maria de 1474, posa esta data com a final de la seua vida.

D. Just Fuster i Pastor, en la seua Biblioteca Va l e n c i a n a, corrig la
data de Ximeno i diu que l’any 1510 encara vivia, ya que eix any
publicà la seua obra, la Vida de Sant Vicent Fe r r e r.

Martí Grajales nos oferix estos nous detalls: «En 22 de diciembre de
1502 fue indicado por la parroquia de Santa Catalina para el cargo de
Justicia Criminal, sin que el sorteo le favoreciera con el nombramiento.
Con idéntico resultado fue propuesto en dicho dia para el desempeño
de la Obreria de Murs e Valls (Muros y Valladares) por la parroquia
de San Andrés. Al formarse en 1513 el libro de Tacha real para el
reparto de impuestos aparece Miguel Perez inscrito en la parroquia de
la Santisima Cruz.»

Jordi Rubió i Balaguer assegura que «Miguel Pérez, ciudadano de
Valencia, que aún vivía en 1515, fue hombre de letras».

Realment, en el Manual dels Consells de 1514, entre els jurats dels
c i u t a d a n s, apareix en quint lloc Miquel Pérez: «Mn. Joan Saburgada,
Mn. Miquel Joan Martorell, En Frances Dalmau, En Frances Conill,
En Miquel Perez i En Guillem March.»

La designacio d’este carrec en la persona de Miquel Pérez nos indica
el prestigi de que gojava el nostre biografiat entre els valencians del seu
t e m p s, els personages mes senyalats dels quals el distinguiren en la seua
amistat, tals com Bernat Fenollar i els atres poetes i escritors contempora-
neus: Mossen Johan Roïç de Corella, Mossen Johan Escrivà, mestre racional
del Regne; Misser Pere Dalpont, regent de la Cancilleria i del Consell del
Rei; l’Abadesa del Convent de la Trinitat, Sor Isabel de Vi l l e n a . . .

En aquells temps, en els que en Valencia es va donar una tal quan-
titat i qualitat de poetes i escritors que la convertiren en l’Atenes del
«Mediterraneu», no mai mes ben dit, en tota rao, «Mare nostrum», van
proliferar els cenaculs lliteraris, les escoles, les academies i els certa-
m e n s. D’entre eixa pleyade de lliterats, especialment en temes religiosos,
cal destacar en justicia a Miquel Pérez.

La seua produccio en prosa fon abundant i selecta, i sobreixi entre
els seus contemporaneus per la preciositat del seu estil.

Tambe destacà en poesia i fon un home distinguit i adornat de bones
l l e t r e s, les quals li van mereixer alcançar la fama que tan ben guanyada
t e n i a .
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Es de notar que D. Vicent Ximeno i tots els qui es van abeurar en
la seua font cometen uns quants errors, per cert prou abultats, en ses
respectives biografies de Miquel Pérez. Si no, veja’s lo que diu d’ell
Ximeno: «...fue muy estimado, por su ingenio, arte, eloquencia y erudi-
cion, de nuestro Calixto III cuando era obispo de Valencia». Si es
comparen dades, facilment es vorà que tal relacio entre Miquel Pérez i
N’Alfons de Borja, futur Calixt III, no es pogue donar, perque est ultim
fon bisbe de Valencia entre els anys 1429 i 1458; Miquel Pérez era
encara molt jove quan va concursar al certamen maria de 1474, i fon
l’any 1514 quan va ser elegit jurat de la ciutat de Valencia. Es de supon-
dre que tindria una edat no molt avançada a fi de poder dur a terme
en dignitat este carrec.

Tambe afig Ximeno que: «...dedicó la primera impresion (la del
Verger de la Verge Maria) a Don Bernardo Despuig, maestre de la
Religion de Montesa»; i continúa dient que es va donar a l’estampa «en
Valencia, 1451 y 1463, en folio».

Tal com es pot comprovar facilment, tot aço es inexacte, puix que
el primer llibre impres en Valencia es de 1474, i Bernat Despuig no fon
Maestre de Montesa fins al capitul conventual de 1606, any en que va
ser elegit numero XII de carrec tan alt.

I I . B I B L I O G R A F I A

1 . OBRA POETICA

En tenim coneixença de les següents obres:

R E S P O S TA DE MIQU E L OT PEREÇ, EN LAHOR DE LA VERGE
MARIA TIRANT A LA JOIA

Es la poesia presentada al concurs de 1474, composta de cinc estro-
fes de deu versos decasilaps cada una, en endreça de cinc, que comença
d’este modo:

Del mes alt cel / haveu ubert la porta,
Deu, vostre Fill, / criat en vostre ventre.

D E M A NA FETA PER MIQUEL PEREZ A JUAN VERDA N C H A

Consta de tres decimes de versos decasilaps, el primer dels quals diu:

D’amor los combats / encalcen ma vida...

P S A LTERI O ROSER DE LA INTEMERADA V. MARIA

Al final de l’edicio del Verger de la Sacratissima Verge Maria, apareix
este Psalteri o Roser, que conté els quinze Misteris del Rosari en versos
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heptasilaps reunits en estrofes de nou versos en dos quintets com a
tornada i endreça.

Esta es la tornada:

Y puix sabeu quant me plau
quern digau Rosa florida,
lo Psalteri em presentan,
y dientlo contemplan
quinze actes de ma vida.

2 . OBRA TRADUIDA

G E R S O N, DEL MENYSPREU DEL MON

Per mes que les traduccions i la produccio d’obres hagiografiques de
caracter didactic-moral i d’ascetica i mistica no tenen, en la seua major
part, cap valor especificament lliterari, en el cas de Miquel Pérez aixo
ya no es pot dir. Ses obres, per son remarcat caracter personalissim,
han conseguit verdadera qualitat d’obres lliteraries, molt mes que algu-
nes obres originals d’atres autors.

Eix es el cas de la famosissima versio valenciana del llibre L a
Imitacio de Je s u christ de Tomas de Ke m p i s, erroneament atribuida, en
aquells temps, al canciller de Paris, Joan Gerson, i que es titulava D e l
menyspreu de aquest mon.

Esta obra, dedicada a Sor Isabel de Villena, Abadesa del Monasteri
de la Trinitat de Valencia i autora del llibre Vita Christi, te per a nosa-
tres una importancia capital per dos motius:

a ) Per ser la traduccio mes antiga que es donà a l’imprenta d’esta
obra, el text original llati de la qual se supon que es va publicar cap
a l’any 1470 en Au g s b u r g. L’any 1488 es van imprimir les versions fran-
cesa i italiana, i l’any 1493, la castellana.

b ) I per la decidida obstinacio que mostrà l’autor en fer la versio
valenciana d’este llibre i per haver alcançat fer una obra que constituix,
per la seua refinada elegancia, una autentica i inigualable joya de la
nostra lliteratura valenciana.

Els nostres bibliografs que en tant de deler, van treballar i nos han
deixat tan bons repertoris que superen a tots els de la Peninsula Iberica,
a sovint no dispongueren del material suficient per a presentar treballs
e x h a u s t i u s. Est es el cas del que ara nos ocupem, ya que tots ells van
creure que l’edicio primera de l’obra de Miquel Pérez sobre La Imitacio
de Crist era la publicada en Valencia l’any 1491. Pero es ben cert que el
bibliofil alemany Konrad Haebler descobri que la primera edicio de L a
Imitacio de Crist de Miquel Pérez fon impresa en Barcelona l’any 1482,
segons un incunable que es conserva en la Biblioteca Nacional de Paris.
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Este precios llibre es d’una impressio impecable. La portada del llibre
diu: De la Imitacio de Je s u christ e del menyspreu del mon.

A la volta de la portada es troba la dedicatoria: «A la il.lustre dona
Ysabel de Billena, abadessa del monestir de la Sancta Trinitat de
Valencia. Escriu Miquel Perez.»

El text comença en la primera cara del full que seguix, el qual text
apareix emmarcat per una esplendida orla en tinta roja.

I el text acaba en este colofo: «Deo gratias. Stampat en Barcelona.
Any mil CCCCLXXXII per Pere Po s a . »

A mes d’esta edicio, que podem considerar com a princip, n’hi ha
la famosa editada en Valencia, a la que han fet referencia tots els escri-
t o r s, abans de la troballa de K. Haebler.

Es un incunable, editat en Valencia el 16 de febrer de 1491.

El titul de la portada es: Gerson. Del menyspreu del mon.

En el full que seguix a la portada es troba la dedicatoria, que diu:
« Je s u s. Escriu Miquel Perez a la molt illustre dona Ysabel de Billena,
abadessa del monestir de la Sancta Tr i n i t a t . »

Seguixen els quatre llibres. El primer es de 25 capituls; el segon, de
12; el tercer, de 64, i el quart, de 18.

El llibre acaba en esta nota i colofo:

«Acaba lo quart e derrer libre del sagrament del altar. Deo gracias.
Fon acabada de imprentar la present obra en la ciutat de Valencia, lo
primer dia de quaresma, comptat XVI del mes de febrer, del any de la
nativitat de nostre Senyor Jesu Christ, MCCCC noranta hu.»

D’est incunable nos parlen D. Vicent Ximeno, D. Josep Rodríguez,
D Just Fuster i Pastor i tants d’atres.

Vullc destacar les paraules de D. Nicolau Antonio, que diu en la
seua Bibliotheca Hispana Ve t u s:

« Vertit praeterca e latino in patrium sermonen Thomae ut vulgo
creditur Kempis librum de imitatione Christi sub Joannis Gersonis
n o m i n e, hoc titulo “Explanatio de lati en valenciana lingua del libre de
mestre Joan Gerson, canciller de Paris de la Imitacio de Jesu Christ e
del menyspreu de aquest mon miserable”.»

La tercera edicio de La Imitacio de Christ de Miquel Pérez es va
fer en Barcelona en ells tallers de Carles Amoros l’any 1518.

A diferencia dels anteriors, est incunable du intercalades moltes
vinyetes que ilustren alguns passages de la Vida de Jesus i que ya havien
segut utilisades per l’impressor en unes atres obres.

La portada es molt bonica. A la volta, que conté la dedicatoria,
seguix el text, la taula i el colofo, que diu:
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« Fonch estampat e acabat la present obra: en la molt insigne ciutat
de Barcelona per Karles Amoros, estamper, Any Mil DXVIII.»

Cal fer resaltar, com ya ho fa Ribelles, la distinta ortografia que es
nota entre algunes paraules de l’edicio de Valencia i esta de Barcelona.
Ve j a ’s, si no:

Edicio de Va l e n c i a Edicio de Barcelona

e n ç o p e g a s s e n en cepegassen
e n r e q u i n t en riquint
a m p r a n t e m p r a n t
A g o s t i A g u s t i
he yo traduit e yo traduyt
G e r s o n G e r s s o n
D e l i b e r a t D e s l i b e r a t
R i q u e e s R i q u e s e s
de dia de die
e n g u e n t u n g u e n t
i n f l a d u r a i n f l a m a d u r a
la nima la anima
s a t i s f a c c i o s a t i s f a c i o
s p l a n a c i o s p l a n i c i o
m e r e i x c a m e r e s c a
a c a m i n a c a m i n a
t e n e b r e s t e n e b r a s
s p e r i t s p i r i t
p e r f e t a m e n t p e r f e c t a m e n t
l ’ o m e l ’ o m
a c c e p t e a c e p t e
e n t r i s t i t i n t r i s t i t

i un atre llarc etcetera.

Com a resum podriem ben be dir, en D. Manuel de Montoliu, que:
«si algún libro merece el titulo de preciosidad literaria es esta traduc-
cion bajo todos los aspectos».

Esta obra, ya en el seu temps, va cridar l’atencio dels seus coeta-
neus; per a demostrar-ho trascrivim uns versos que nos donaran idea de
l’impacte que va fer el llibre de Miquel Pérez.

De lo reverent Mestre Pere Calaforra, mestre en sacra theologia, del
sagrat Orde de sant Agusti:

A vos, Miquel Pereç, / subtil stilista,
poeta per sabis / prohoms enalçat;
a vos qui sou docte / scient llatinista:
mostrau que sou digne / d’aqueix bell dictat...
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De Mossen Bernat Fe n o l l a r :

Ahir passi lo jorn a l’alqueria 
de nostre bon amich, Roiç Corella;
al cel s’atalayava qualque strella,
quan jo encare, amich meu, hi rellegia
els paragrafs sonors de vostra bella
t r a d u c c i o. ¡Quina musica sentia
a dintre del meu cor y a cau d’orella:
pensaments y lenguatge en harmonia!
En Roiç, recolsat demunt son glavi,
y ajaçat als meus peus lo mans lebrer,
fort aroma de flor de taronger
per lo spay... y sentia en lo meu llavi
legint en alta veu, dolç, hidromel.
Eram a Valencia?... Eram al quart cel?

De Joan Roiç de Corella:

Conteu les carbonclines alimaries
que scintilen al cel, en l’ampla nit,
e us dire les belleses literaries
d’aqueix libre que vos heu traduit.

Conteu me les belleses sumptuaries
de les grans cathedrals qu’han reflorit
per art gothica e divina! ... Jo ab lo dit
mostrare les del libre. . .

De Sor Isabel de Villena, a qui dedicà l’obra:

Dins quina cel.la en solitut sonora,
amich meu fortunat, habeu trobada
la gracia d’eixa musica callada
qu’a cau d’orella y a mon cor tremora?

En llegint vostre libre ¡com m’acora 
la pena de saber me infortunada!;
encara que d’un libre soch autora,
vostra gracia gentil m’era ignorada.

¿On l’heu feta, amich meu, la vostra bella
traduccio quem delecta y maravella,
dins la meua claustrada solitud?

¡Gran merces, traductor, per les belleses
que vostres planes heu deixat impreses
pel conçol qu’a mon anima haveu dut!
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3 . OBRES HAG I O G R A F I QU E S

V I DA DE LA VERGE MARIA

Este llibre arribà a tindre mes popularitat inclus que el de L a
Imitacio de Crist. Segons el testimoni del Dr. Teodor To m á s, «ab els
tituls de Vida de la Sacratissima Verge Maria o Verger de la Sacratissima
Verge Maria, comença a correr ab tanta estimacio per la claretat de son
estil, elegancia de la prosa, doctrina de la Escriptura Sancta i afectes
de devocio a la Reyna de la Gloria que merexque estamparse... repeti-
das voltes en la mateixa valenciana lengua ... ».

De les diverses edicions d’esta obra nos parlen tant els bibliografs
d’ahir com els de hui.

L’edicio considerada com a princip, de la que es guarda un eixemplar
(l’unic que es coneix) en la Biblioteca de l’Universitat Lliteraria Va l e n t i n a ,
es va fer en Valencia per Nicolau Spindeler el 25 de juliol de 1494.

Com este eixemplar unic no te portada, no sabem exactament ni el
seu titul ni si portava algun que atre gravat.

En l’anvers del full que seguix a la portada està la dedicatoria, que
d i u :

«Scriu Miquel Perez a la Senyora na Monpalaua d’Escriva, muller de
mossen Johan Escriva, mestre racional del Regne de Valencia.» L’ o b r a
acaba en el colofo, que diu:

«Deo gracias. A lahor y gloria de nostre Senyor Deu y de la sua
Mare Sacratissima es esta acabada la present obra de emprentar en la
insigne ciutat de Valencia, per Nicolau Spindaler, Alamany, a XXV del
mes de ioliol, any Mil CCCCLXXXXIIII.»

Esta obra, escrita en prosa per Miquel Pérez, versa sobre la vida de
la Santissima Verge Maria, començant per la seua Immaculada
Concepcio i acabant per la seua mort i Assuncio al cel en cos i anima,
i n’aduix gran profusio de texts biblics, patristics i d’atres raons. Al final
hi ha uns versos per tal de fomentar la devocio dels fidels al Santissim
Rosari per la contemplacio de cada u dels quinze misteris.

La segona edicio d’esta obra mariana s’estampà en Barcelona pels
mestres Gelart Preus, Joan Luschner i Wendrell Rosenhajer, el dia 5 de
maig de 1495.

D’ella nos parla precisament D. Nicolau Antonio quan diu:

«Legimus per eos dies produise ex urbe Barcinone vernacula gentis
linaua Michaelis Perez valentini Deipare Marie Virginis utam anno scili-
cet MCDXCV. »

Despres ve l’edicio castellana Vita B. Mariae, citada pel A b e c e d a r i u m
Bibliothecae Colombinae en el titul de Verger de la Verge Maria. 
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Tambe la cita Gregori Mayans en carta a Meerman sobre els origens
de l’imprenta. Està dedicada a Bernat Despuig:

«Al reverendissim frare Bernat Puig mestre dels templaris e del
sagrat e militar orde de la sacratissima Verge Maria de Muntesa e de
sen Jordi: endreça Miquel Perez la present obra.»

Per estar molt deteriorat l’eixemplar, nomes es pot llegir del colofo
lo següent:

«A lahor i gloria de nostre [senyor Deu Jesu Christ] de la sacra-
tissima Verge Maria mare [sua f] enix lo present libre apellat Ve r g e r
[de la Verge Maria com] post per en Miquel Pereç ciut[ada de Va ] l e n c i a .
Estampat p. Diego de [Gumiel castella a ... dies del] mes de juliol Anyo
MD ... »

Com sabem que Diego de Gumiel, impressor, va treballar en
Valencia, de 1513 a 1515, cal situar l’edicio dins d’estos anys.

Ne seguix una atra de la Vida de la Sacratissima Verge impresa en
To l e d o, en els tallers de Miquel de Eguia, el dia 29 de novembre de
1526. Fuster i Pastor en cita una atra del Verger de la Verge Maria,
impresa en Barcelona, en lletra gotica i en foli.

Esta mateixa obra, traduida al castella en el titul De la vida y exce-
lencias de nuestra Señora y de sus milagros, es va imprimir en Sevilla,
en el taller de Joan Combenger l’any 1531. D’ella diu D. Nicolau
A n t o n i o :

«Cuius castellanam versionem Hispali editam MCXXXI in folio a
Joanne Cromberger cum hoc titulo vidimus “Vida y excelencias de nues-
tra Señora y de sus milagros”.»

Una edicio molt curiosa d’esta obra es la que va fer en vers el bachi-
ller Joan de Molina, la qual s’imprimi en Sevilla en el titul de Ve r g e r
de Nuestra Señora i està dedicada a la priora del Convent de santa
Caterina de Granada. S’acabà d’imprimir en els tallers de Domenec de
Robertis el 24 d’abril de 1542. En el catalec de Josep Rodríguez se cita
una atra edicio de la Vida y excelencias i milagros de la Sacratissima
Virgen Maria, novament corregida i millorada per Miquel Pérez, feta en
To l e d o, en el taller d’Ayala, l’any 1549.

En Barcelona i en l’obrador de la viuda de Carles Amorós, l’any
1551, a 9 de novembre, eixia a la llum una atra edicio de l’obra de
Miquel Pérez en este titul: Vida de la Sacratissima Verge Maria nostra
Senyora, historiada e corregida per lo reverent mestre Fe r r e r. D’esta
edicio diu D. Just Fuster i Pastor:

«Sigue la dedicatoria o aprobación que una y otro es en castellano:
‘Al muy reverendo y muy católico señor, el Sr. Hernando de Loazes,
Doctor excelentísimo, inquisidor de la herética pravedad.’ Se firma: el
D r. Sarmiento. Esta dedicatoria es justamente una aprobación mandada
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escribir por dicho Sr. Loazes. La dedicatoria de Pérez es la misma que
puso en las anteriores ediciones. Acaba: ‘A laor y gloria de nostre
senyor deu jesucrist, etc. fonch estampada la present obra en la molt
noble i leal ciutat de Barcelona en casa la viuda de Carles Amorós en
lany MDLI a IX del mes de novembre. Tomo en 4º, letra de tortis.’ »

Botem ara al sigle XVIII. Torna a apareixer una atra edicio valen-
ciana de la Vida de la Sacratissima Verge Maria en el titul de:

Verger de la sacratissima Verge Maria, en les heroiques virtuts, glorio-
ses obres, y miraculosos actes de la seua portentosa vida escrita, y
recopilada per lo honorable Miquel Perez, ciutada de la Noble, Leal y
Coronada Ciutat de Va l e n c i a. En Barcelona, en els tallers de Pau
C o m p i n s, l’any 1732.

Esta edicio ix en notes d’un capellà de l’Iglesia de Santa Maria la
Major de Valencia, el qual resulta ser el canonge de la Seu Va l e n t i n a ,
Mn. Teodor To m á s.

En la pagina, que seguix a la portada, hi ha unes interessants
«Memories de l’autor de la present obra, en algunes notes per a inte-
ligencia de la historia que tracta i de la valenciana lengua en que esta
e s c r i t a » .

Al final d’estes memories hi ha unes «notes per a inteligencia de la
ortografia usada en la lengua lemosina».

En el recte del primer full numerat comença la Vida de la Ve r g e ;
en la pagina 347 es troba la Taula; i acaba en la pagina 351 en el
següent colofo:

«A lahor y gloria de N. S. Deu Jesu Christi y de la sua Mare
Sacratissima, es estada acabada de emprentar la present obra en la prin-
cipalissima Ciutat de Barcelona, per mestre Geralt Preus. Joan Luschner
i Wendell Rosenhajer, Alemany, a 5 del mes de Maig, Any 1495.»

Com un apendix, s’inserix el Psalteri o Roser de l’intemerada V. Maria
per a contemplar los quinze Misteris de la seua sagrada Vida i mereixe r
la sua proteccio; despres hi ha tambe una oracio.

Per les numeroses edicions podem deduir el grau de popularitat que
va obtindre la Vida de la Verge Maria de Miquel Pérez i que la situen
entre les obres de mes gran exit editorial de la nostra lliteratura valen-
c i a n a .

V I DA DE SANTA CAT E R I NA DE SENA

L’hagiografia en la edat mijana constituix un capitul especial, digne
d’estudi, no unicament com a exponent de la sensibilitat religiosa dels
homens d’aquella epoca, sino tambe perque algunes d’estes Vides de
Sants son verdaderes peces lliteraries dignes de tota consideracio.
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Miquel Pérez es destaca en est estil hagiografic; i en son una bona
prova, si mes no, les Vides que tradui i escrigue de Santa Caterina de
Sena i de Sant Vicent Fe r r e r.

La Vida de Santa Caterina de Sena es una traduccio de la que va
escriure Sant Antoni de Florencia; ell mateix confessà d’a on s’inspirà
per a la redaccio de la seua obra, que no es sino un breu resum de la
Legenda Major del Beat Ramon de Capua, que va ser el confessor i el
primer i principal biograf de la Santa: «Scripsit autem Legendam eius,
seu historiam, frater Raymundus de Capua, Generalis Ordinis
Praedicatorum, et Magister in Sacra Theologia, qui multa ex aliis vidit,
alia a fide dignis audivit. Et quia multum veneranda, et in parte
imitanda sunt, ideo visum est mihi abbreviando Legendam eius, quae
prolixa est, aliqua hic inserere. »

Es una obra editada en Valencia per Cristofol Cofman i finalisada
l’onze de maig de 1499. El titul de la portada es: La vida de sancta
Catherina de Sena.

A la volta de la portada hi ha un molt bonic gravat, envoltat per
una orla, que representa a santa Caterina de Sena, de peu, vestida de
monja dominicana, en un ample manteu, el rosari penjat al coll, soste-
nint en la ma esquerra un llibre sobre el qual es veu un cor i amostrant
en la ma dreta un crucifix entre dos assussenes. Davant d’ella hi ha una
monja agenollada sostenint el bacul i darrere, set monges mes, tambe
de genolls, en actitut orant.

En el recte del full que seguix a la portada està la dedicatoria a les
Monges de santa Caterina de Valencia: «Je s u s. Scriu Miquel Pereç a les
senyores monjes del monestir de sancta Catherina de Sena.»

En el full següent comença la Vida de la Santa, que acaba en el
colofo que diu:

«A honor, lahor y gloria de la inmensa e Sanctissima Trinitat i per
manifestar de la excelent Verge Sancta Catherina de Sena la seraffica
devotissima y deificada vida: fon per un seu indigne devot, en lletres
de imprenta, en la inclita ciutat de Valencia, feta effigiar la pressent
obra per lo expert mestre Cristofol Cofman, alamany. En lo any de la
jocundissima nativitat del Redemptor y Salvador Nostre Senyor Deu
Jesucrist, a XI del mes de maig de Mil CCCCLXXXXVIIII.»

A la volta de la pagina del colofo hi ha un gravat que representa a
la Mare de Deu, en el Chiquet en la falda, que te a la dreta a santa
Dorotea i a santa Caterina martir, i a l’esquerra, a santa Eulalia i a
santa Caterina de Sena.

Els dos ultims fulls contenen les huit Cobles en lahor de la gloriosa
Sancta Caterina de Sena fetes per lo manifich mossen Narcis Vi n y o l e s.

En la Biblioteca Lliteraria de l’Universitat Valentina hi ha un eixem-
plar d’esta obra en molt bon estat de conservacio, enquadernat en pell
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en decoracio de moqueta i d’or del sigle XIX; te decorades tambe les
cares interiors de les cobertes i inclus les guardes.

V I DA DE SANT VICENT FERRER

Esta es una atra de les obres hagiografiques de Miquel Pérez. Mes
que una biografia de sant Vicent Ferrer es, com molt be ho diu Rubió
i Balaguer, un elogi de les virtuts del sant i un recòrt d’allo que la
tradicio havia arreplegat de les seues devocions, profecies i milacres,
igual com dels eixemples de la seua mort santa. Fiant-nos de lo que diu
el mateix Miquel Pérez, direm que esta obra es una traduccio de texts
l l a t i n s :

«Prengui la ploma traduint del lati en valenciana lengua los maravi-
llosos actes que d’aquest glorios sant alguns famosos doctors reciten.»

Pero d’eixemplars d’esta obra llatina no n’hi ha cap, que se sapia.

L’unic eixemplar que es coneix d’esta obra de Miquel Pérez es
conserva en la Biblioteca de l’Universitat Lliteraria de Va l e n c i a .

Es un volum editat en la Ciutat del Turia per Joan Jo f r e, el dia 23
de març de 1510 i consta de 26 fulls sense numerar.

En la primera pagina apareix el flamant titul La Vida de sant Vi c e n t
Fe r r e r, i en el revers, un gravat del sant.

En el segon full va la dedicatoria:

«Escriu Miquel Pereç, a la senyora na Cirera d’Alpont, muller del
magnifich miçer Pere d’Alpont, Regent la cancilleria y del consell del
R e y, nostre senyor. »

En la tercera «comença la Vida del glorios sant Vicent Ferrer», i en
el revers de l’ultim full apareix el colofo, que diu:

«Deo gratias. A lahor y gloria de Nostre Senyor Deu Jesuchrist y
de la gloriosa Verge Maria, mare sua y Senyora nostra, feneix la vida
del glorios conffessor lo benaventurat Sent Vicent Fe r r e r, stampada en
la noble ciutat de Valencia per Joan Jo f r e, de Brianzo, l’any de nostre
Redemptor MD y deu. A XXIII de març.»

Esta obra no conté capituls, pero si te uns apartats que dividixen la
m a t e r i a .

Ademes de l’edicio valenciana de 1510, n’hi ha una atra en castella
de 1589, el titul de la qual es: La Vida de sant Vicent Fe r r e r, con much o s
milagros que obró, asi en su bienaventurada vida como despues de su
gloriosa muerte.

Esta edicio, impresa en les degudes llicencies, es va dur a terme en
els tallers de Joan Navarro, de Va l e n c i a .

Passem ara ya a estudiar son estil lliterari.
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I I I . ESTIL DE L’ AU TO R

A Miquel Pérez cal situar-lo en ple Renaiximent, quan Va l e n c i a ,
convertida en l’Atenes del Mediterraneu relluia per la qualitat i la quan-
titat de sos poetes i prosistes que animaven els seus famosos cenaculs
i ses escoles lliteraries, tal com nos consta documentalment.

En l’abundosa i variada produccio d’aquells dies, junt al moviment
neo-pagà del Renaiximent, es quan apareix una corrent religiosa de tals
p r o p o r c i o n s, que arriba a formar l’autentica escola mistica en la que
sobreixen, junt a Sor Isabel de Villena, escritors de la talla del nostre
Miquel Pérez.

La refinada elegancia de la Llengua en que ell escriu constituia un
real monument de la nostra lliteratura valenciana.

L’estil lliterari de Miquel Pérez es caracterisa per la seua riquea,
varietat i elegancia, per eixa elegant cadencia dels seus periodos. 

La Llengua classica Valenciana aplega en Miquel Pérez a un precio-
sisme que la fa incomparable i arriba, en este moment historic, a
escalar la seua cima, encara que comença poc despres, tal com passa
en totes les llengües, el descens d’una edat gloriosa cap a la seua deca-
d e n c i a .

Miquel Pérez, per tal de conservar en son estil tota la grandiositat
i sonora elegancia que ell desijava imprimir als seus escrits, introduia
en la seua prosa eixos famosos endecasilaps, sobre tot al final del para-
g r a f, com ho fa en el seu llibre de La Imitacio de Crist a fi de donar
millor cadencia i pompositat al fragment.

Unes atres voltes, en la seua prosa, quasi sense voler- h o, li ixen
verdaders versos que inclus poden medir-se i formar una composicio
poetica. Son els primers indicis o sintomes de la decadencia que es
donen en la nostra Llengua i lliteratura valencianes, pero l’obra de
Miquel Pérez els revestix en tot el seu encant i enchis i tambe en el
fulgor dels nostres crepusculs valentins.

Esta adjectivacio de que molts acusen a Miquel Pérez pot ser que
constituixca una verdadera virtut en ell, ya que no l’utilisa per a acla-
rir les idees dels seus escrits sino per a donar una cadencia noble que
convertixca l’estil d’un llati auster en un valencià retoric, refinadament
elegant, pletoric de vida en un marcham molt personal.

Q u e d e, per tant, ben clar, per a gloria de Miquel Pérez, el seu noble
afany de convertir la lliteratura, l’ascetica, la mistica, la moral i la hagio-
grafica en un verdader estil lliterari, d’extremosa bellea, per tal de servir
el bon vi en els cuiros millors.
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I V. D E N O M I NACIO DE LA LLENGUA

Acabem d’estudiar la figura d’un home, d’u d’aquells homens que
mes clarament i en major insistencia ha anat repetint, a través de les
seues obres, que escrivia en Llengua Va l e n c i a n a .

Aixina, en La Imitacio de Crist, que ell titula G e r s o n. Del menys-
preu de aquest mon, al dedicar-li-la a Sor Isabel de Villena, diu:

«Per prechs del reverent mestre Pere Calaforra, mestre en Sacra
Theologia, del sagrat orde de Sant Agosti, he yo traduit de lati en valen-
ciana prosa lo libre de mestre Johan Gerson, canceller de Paris, intitulat
lo menyspreu del mon.»

I, abans de comentar el primer capitul, es reafirma dient:

«Del menyspreu de aquest mon miserable, splanat de lati en valen-
ciana lengua per lo magnifich en Miquel Perez, ciutada.» 

En la seua Vida de la Sacratissima Verge Maria, dins de la dedica-
toria a «Na Monpalaua d’Escriva, muller de mossen Johan Escriva.
mestre racional del Regne de Valencia», diu que, aixina com les Vi d e s
d’innumerables santes estan escrites en vulgar prosa, tambe la «Vida de
aquesta alta reyna de parays, que es sancta sobre totes les sanctes, no
deu esser en la nostra valenciana lengua callada.»

En la seua Vida de Santa Caterina de Sena, dins tambe de la dedi-
catoria a les monges del Monasteri de Santa Caterina de Sena de
Valencia, afirma que:

«Me haveu fet pregar al venerable mossen Fenollar que yo volgues la
gloriosa vida de tan insigne sancta traduhir de lati en valenciana prosa.»

Finalment, en la Vida de Sant Vicent Fe r r e r, al dedicar-li-la a «Na
Cirera d’Alpont, muller del magnifich miçer Pere d’Alpont, Regent de
la Cancelleria y del Consell del Rey nostre senyor», en dos ocasions fa
constar que l’escriu en Llengua Valenciana. Diu d’este modo:

« Q u e, pochs dies ans que partis per a la real cort, me prega que yo
volgues pendre treball de traduhir, de lati en valenciana lengua, de
aquest glorios Sant la historia.»

I poc despres, en la mateixa dedicatoria, torna a insistir dient:

«Prengui la ploma traduhint de lati en valenciana lengua los mara-
vellosos actes que d’aquest glorios Sant alguns famosos doctors reciten.»

Queda, per tant, molt clar que Miquel Pérez, sabi llatiniste, inspirat
poeta i subtil estiliste, escrivia ses obres en Llengua Va l e n c i a n a .

Les interpretacions que es vullguen donar a estes paraules: «Llengua
Valenciana» o «valenciana prosa» en un moment tant polemic com el
que nos ha tocat viure, no deuen importar-nos massa. Lo que nos

178



interessa fer resaltar, en un pla netament cientific, es el fet historic que
Miquel Pérez, bon coneixedor del llati i de les atres llengües romanç,
afirmà d’un modo inequivoc i en repetides ocasions, que escriu en
Llengua Valenciana. Est es el fet clarissim i incontrovertible.

L’interpretacio que es vol donar a unes paraules, escrites en el sigle
X V, per uns homens del sigle XX nos convenceria si no els verem carre-
gats de prejuïns i no saberem d’unes intencions que, dia a dia i poc a
poquet, van quedant al descobert davant de l’opinio publica valenciana.

Cal que afegim encara que els bibliografs, quan parlen de Miquel
Pérez, sempre diuen que escrivia en Llengua Valenciana. En l’edicio,
preparada per D. Teodor Tomás l’any 1732, sembla resumir-se el pensa-
ment de totes les edicions, ya que, al referir-se a la Vida de la Ve r g e
Maria, Mare de Deu, diu: «que mereixqué estampar-se vàries voltes en
la mateixa Llengua Valenciana ... »

Per a acabar, digam que els valencians devem estar ben agraits, molt
satisfets i pagadissims d’estos monuments lliteraris que nos van llegar
els nostres majors, monuments tots ells escrits en «una de Deu tan
afavorida llengua» com es la Llengua Va l e n c i a n a .
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TRANSCRIPCIO DE LA PRIMERA PLANA DE
LA IMITACIO DE JESUCRIST

«Libre primer de mestre Johan Gerson, canceller de Paris, de la Imitacio de
Iesuchrist e del menyspreu de aquest mon, esplanat de lati en VA L E N C I A NA
L E N G UA per lo magnifich en Miquel Perez, ciutada.

Capitol primer

Qui segueix a mi no camina en tenebres, mas haura lum de vida. Aquestes
glorioses paraules son de Je s u s, salvador nostre, ab les quals nos amonesta en quina
manera seguirem los drets camins de la sua santa e benaventurada vida. E si volem
ab luminosa lum bandejar del nostre enfosquit cor. . . »
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TRANSCRIPCIO DE LA DEDICATORIA DE LA IMITACIO DE JESUCRIST
A SOR ISABEL DE VILLENA

Je s u s

«Scriu Miquel Perez a la molt illustre dona Ysabel de Billena, abadessa del
monestir de la Sancta Tr i n i t a t .

Molt illustre e virtuosa senyora: perque de aquesta trista, enujosa e desestima-
ble vida son breus los miserables dies, e perque en la peregrinacio de aquest mon
miserable no ençopegasseu en los grans laros quel enemich de natura humana tots
jorns nos para, vos sou aturada en lo repos de religio, tan benaventurada, oblidant
los bens, los amichs e parents de real linatge. E recordant vos de humilitat verda-
dera haveu calcigat les superbes vanitats e pompes, enrequint e abillant dels bens
e joyells spirituals l’anima vostra; e axi vostres virtuosos desigs, amprant totes les
ales de vostra voluntat, vos feren volar en aqueix alt loch de contemplativo vida,
on sou spill clar en qui clarament mirar se deven los qui volen entrar en la streta
senda de verdadera penitencia e los qui volen la fexuga nau de la carn desorme-
jar de les conversacions mundanes, dreçant la proha a desijar lo celestial regne fins
que vinguen a surgir en lo segur port de la ciutat de gloria, e per que per prechs
del reverent mestre Pere Calaforra, mestre en sacra theologia, del sagrat orde de
sant Agosti, he yo traduit de lati en VA L E N C I A NA PROSA lo libre de mestre
Johan Ger- . . . »
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TRANSCRIPCIO DE LA DEDICATORIA DE LA V I DA
DE SANCTA CAT H E R I NA DE SENA A LES MONGES DEL MONESTIR

DE SANCTA CAT H E R I NA DE SENA DE VA L E N C I A

Je s u s

«Scriu Miquel Pereç a les senyores monjes del Monestir de sancta Catherina de
S e n a .

Molt reverents, virtuoses y devotes senyores: per mes encendre la encesa devo-
cio que teniu a la benaventurada sancta Catherina de Sena me haveu fet pregar
al venerable Mossen Fenollar que yo volgues la gloriosa vida de tan insigne sancta
traduhir de lati en VA L E N C I A NA PROSA, segons lo Florenti en la sua digno
cronica dignament ha scrita; y puix no pogui de tan virtuosos pregaries scusarme,
lo pregui que, ell en les sues misses y vosaltres en vostres oracions, al inmens Sol
de Justicia suplicasseu que, ab los raigs de la sua luminosa gracia, aclaris y scalfas
lo meu enfosquit enteniment que, ab lo fret de ignorancia, stava tan paralitich que
per a obrar algun virtuos edifici no’s podia moure. Y ell, mirant ma voluntat apare-
llada a voler lo complaure, me offeri de fer tan justes pregaries per on de continent
treballi en buydar del vexell de la mia memoria la podrida aygua de algunes vanes
f a n t a s i e s, per que dins aquell pogues stojar lo precios balsem dels gloriosos actes
de tan excellida sancta, lo qual de la fertil vinya de la cronica del devot Florenti,
collir sperava. Y, puix hagui desligat les mas de la mia anima de algunes passions
e n u j o s e s, comenci a moure la ploma en l’exercici de aquesta mal rahonada obra
per ... »
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TRANSCRIPCIO DE LA DEDICATORIA DE
LA VIDA DE SANT VICENT FERRER A NA CIRERA D’ALPONT

«Escriu Miquel Pereç a la senyora na Cirera d’Alpont, muller del magnifich
miçer Pere d’Alpont, regent la cancelleria y del consell del Rey nostre senyor.

Molt magnifica y virtuosa senyora: ab tan devot desig desigava veure vostra
merçe traduhida de lati en romana la vida del benaventurat sent Vicent Fe r r e r,
q u e, pochs dies ans que partis per a la real cort, me prega que yo volgues pendre
treball de traduhir de lati en VA L E N C I A NA LENGUA de aquest glorios sant la
historia. E yo, conexent la poquedat y pobrea de mon flach entendre, me volgui
retraure en lo retret de alguna justa escusa, mas, desigos de servir e plaure a vostra
merçe y mirant la sua santa y devota demanda, no pogui escusarme, e axi reco-
rregui a la lum clara del glorios sent Vicent Ferrer que, puix era raig del clar sol
de justicia, volgues illuminar la mia tenebrosa ignorancia per a compondre aquesta
sua santa vida; e fermant les anchores de la nau de la mia sperança en la virtut
y potencia de aquest poderos sant, prengui la ploma traduhint de lati en VA L E N-
C I A NA LENGUA los maravellosos actes que d’aquest glorios sant alguns famosos
doctors reciten. Sera aquesta obra hum clar spill hon se veuran molts solemnes
miracles per lo maravellos sant obrats, axi en lo temps que vivia com apres de la
sua mort santa. Es stat aquest excellent sant una campana per a ... »
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TRANSCRIPCIO DE LA DEDICATORIA DE LA VIDA DE
LA SAC R ATISSIMA VERGE MARIA A NA MOMPA L AUA D’ESCRIVA

«Escriu Miquel Pereç a la senyora na Monpalaua d’Escriva, muller de mossen
Johan Escriva, mestre racional del Regne de Va l e n c i a .

Molt magnifica y virtuosa senyora: tan plena tinch la casa de la memoria de les
grans obligations que tinch al senyor mestre racional, que, per satisfer a alguna de
a q u e l l e s, he deliberat trametre a vostra merçe hun do de la pobrea de mon enten-
d r e, volent que sia tal que a la condicio y vida de aquella a quis presenta sia
c o n f o r m e. E axi, no he cerquat les fulles e flors dels verts camps de la elegant
poesia, mas so entrat en lo delitos verger de la sagrada scriptura, on he collit de
diversos libres lo fruyt de aquesta profitosa obra, la qual es intitulada la vida de
la Sacratissima Verge Maria; y per que encara que deu milia anys yo visques, no
poria complidamente escriure tot lo que los sancts doctors han scrit de aquesta tan
alta Senyora, he volgut de la gran mar de la sua benaventurada vida, que per diver-
ses parts esta escampada, pohar aquesta poqua aygua en lo chich vexell de aquest
mal ordenat libre, estimant esser iusta e rahonable cosa que, puix les vides de innu-
merables sanctes en vulgar prosa se troben scrites, que la gloriosa vida de aquesta
alta reyna de parays, que es sancta sobre totes les sanctes no deu esser en la nostra
VA L E N C I A NA LENGUA callada. E axi, ella, que es lum verdadera y mare del
clar sol de iusticia, ha illuminat la escura nit de la mia ignorancia per a poder, en
aquest tan poch espay, pintar alguna part dels seus gloriosos actes, los quals son
e x e m p l e, lum, y doctrina de fe, d’esperança, de caritat, de humilitat, de pobretat,
de obediencia, de paciencia, de iusticia y de totes les altres virtuts glorioses. Ve u r e u ,
devota senyora, en aquesta benaventurada vida de la sacratissima Verge Maria, com
fon sens la taqua del peccat original concebuda; com fon rosa criada entre les
spines del poble iudaych; com, per la sua profunda humilitat concebe lo Fill de
Deu dins lo seu sanctissim ventre; com fon pilar, columpna y segur recolze de la
casa de la chatholica esgleya, restant en ella sola lo divendres sanct la sancta fe
crestiana. Veureu, encara, com es font de misericordia, regant de abundoses aygues
de gracies los esterils camps de nostres consiencies, y es verdadera metgesa, donant
complida sanitat a les enmalaltides animes que en lo sutzeu lit de ennegrides culpes
estan detengudes; y es vida ad aquells qui la orrible y eterna mort temen; y es
dreta scala per a muntar de aquesta fonda vall de lagrimes en la excelsa altitut les
celestials cadires; y es luminosa antorcha mostrant segur cami per a fugir del tene-
broses vicis ... »


